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Krajská hygienická stanice
ŽI znečlšťujlcl zdrav/ ohrožujlcl látky v ovzdušl Ostravy

Krajská hygienická stanice
Na Bělidle 7
Ostrava
Vážení,
v Ostravě působí více subjektú, které do ovzduší vypouští množství znečišťujících látek, majících negativní
vliv na zdraví občanú.
V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. proto žádám sdělit:
a) jak označené zdraví poškozující látky jsou zde do ovzduší vypouštěny a Vámi sledovány,
b) které z těchto zdraví poškozujících látek vypouští do vzduchu provozovny pokračovatelů bývalých
Moravskoslezských tepláren a.s., IČ 45193410, tedy Elektrárna Hebovice a Výtopna Přívoz,
c) dusledky vypouštění kterých zdraví poškozujících látek dle bodu a) považujete za nejvíc poškozující
zdraví Ostravanu, a
d) dúsledlcy vypouštění kterých zdraví poškozujících látek dle bodu b) považujete za nejvíc poškozující
zdraví Ostravanů?
Za poskytnutí informace děkuji.

HDM
HP

1

16, 01, 2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

15. 01. 2018

SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 02460/2018/3/OV/OPaK
KHSMS 04912/2018/OV/OPaK
Bc. Gabriela Kozáková
595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

29. 01. 2018

Jaroslav Novotný
Srbská 21
700 30 Ostrava

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s
ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti fyzické osoby: Jaroslav Novotný, nar. 15. 05. 1936,
Srbská 21, 700 30 Ostrava (dále jen „žadatel“), takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se žádost
o poskytnutí informace ze dne 15. 01. 2018 v části, která se týká poskytnutí názoru na to, jakou látku KHS MSK
považuje na nejvíce zdraví poškozující, a to vč. jejich důsledků.
odmítá
Odůvodnění:
Dne 16. 01. 2018 byla Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen “KHS
MSK“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace, která byla učiněna prostřednictvím e-mailu bez
zaručeného elektronického podpisu. Obsahem žádosti bylo následující:
- informace o látkách, které jsou na území města Ostravy vypouštěny do ovzduší a zároveň mohou mít negativní
vliv na zdraví občanů.
1) jak jsou tyto látky označeny a jakým způsobem v rámci státního zdravotního dozoru sledovány
2) zda a které látky s negativním vlivem na zdraví občanů vypouští, Elektrárna Třebovice a Výtopna
Přívoz, IČ 45193410.
3) které z těchto látek KHS MSK považuje za zdraví nejvíce poškozující, jejich důsledky dle bodu 1)
4) které z těchto látek KHS MSK považuje za zdraví nejvíce poškozující, jejich důsledky dle bodu 2)
K bodu 1) a k bodu 2) Vám KHS MSK poskytla požadované informace v plném rozsahu tak, jak je uvedeno ve
sdělení, č. j. KHSMS 04753/2018/OV/OPaK.
K bodu 3) a bodu 4) KHS MSK uvádí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. KHS MSK
takovou informaci neposkytne z důvodu toho, že Váš dotaz se týká poskytnutí názoru na to, jakou látku KHS
MSK považuje na nejvíce zdraví poškozující, a to vč. jejich důsledků. Na základě výše uvedeného bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Poučení o odvolání:
Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR podáním u Krajské hygienické
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

MUDr. Helena Šebáková v. r.
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 3
1x adresát, počet listů1- doporučeně
1x KHS, OPaK, počet listů 1
1x sekretariát, počet listů 1
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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 16. 01. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen
„KHS MSK“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), žádost fyzické osoby:
Jaroslav Novotný, nar. 15. 05. 1936, Srbská 21, 700 30 Ostrava (dále jen „žadatel“), která byla podána
prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje KHS MSK požadované informace.
Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující:
- informace o látkách, které jsou na území města Ostravy vypouštěny do ovzduší a zároveň mohou mít negativní
vliv na zdraví občanů.
1) jak jsou tyto látky označeny a jakým způsobem v rámci státního zdravotního dozoru sledovány
2) zda, a které látky s negativním vlivem na zdraví občanů vypouští, Elektrárna Třebovice a Výtopna
Přívoz, IČ 45193410.
3) které z těchto látek KHS MSK považuje za zdraví nejvíce poškozující, jejich důsledky dle bodu 1)
4) které z těchto látek KHS MSK považuje za zdraví nejvíce poškozující, jejich důsledky dle bodu 2)
K výše uvedené žádosti správní orgán sděluje následující informace:
K bodu 1) žádosti KHS MSK sděluje, že:
Z ustanovení § 27 zákona č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 201/2012 Sb.“) vyplývá, že KHS MSK není věcně příslušný orgán vykonávající správní činnosti na
úseku ochrany ovzduší. Nevykonává tedy dozor nad kvalitou ovzduší ani pro tyto účely nevlastní žádnou měřicí
techniku. Kvalitu ovzduší pro účely dalšího předání informací sleduje pouze z veřejně dostupných dat Českého
hydrometeorologického ústavu, který měření škodlivin provádí v rozsahu Přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,
přičemž zdravotní dopady škodlivin měřených v souladu s výše uvedenou přílohou odpovídají jejich imisním
limitům, které byly stanoveny i na podkladě Světové zdravotnické organizace a jsou platné pro celé území
České republiky.
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K bodu 2) žádosti KHS MSK sděluje, že:
Z ustanovení § 27 zákona č. 201/2012 Sb. vyplývá, že KHS MSK není věcně příslušný orgán vykonávající
správní činnosti na úseku ochrany ovzduší. Jeho kompetence se tedy nevztahují ani na kontrolu emisí
znečisťujících látek.
K bodu 3) a 4) KHS MSK sděluje, že:
V této části žádosti bylo rozhodnuto na základě rozhodnutí č. j. KHSMS 04912/2018/OV/OPaK o odmítnutí ve
smyslu § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Mgr. Zuzana Babišová v.r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě
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